
CHAMADA DE TRABALHOS

A Comissão Organizadora da  II Jornada Estadual de Prematuridade,  V Seminário da

Unidade  Neonatal  “Carline  Rabelo  de  Oliveira”,  I  Encontro  Norte  e  Nordeste  de

Perinatologia que  será  realizado  entre  os  dias  25  e  26  de  novembro  de  2019  na

UNIVERSIDADE TIRADENTES,  comunica que está aberto o processo de submissão de

trabalhos  científicos,  na  modalidade  RESUMO SIMPLES.  O evento  terá  como temática

central: “Tecnologias e Novas Tendências na Perinatologia Baseada em Evidências”

DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Serão  aceitos  somente  TRABALHOS  ORIGINAIS  (não  abrange  revisão  integrativa  da
literatura e revisão bibliográfica) e RELATOS DE CASOS sendo apresentado no formato de
RESUMO SIMPLES. 

Os RESUMOS SIMPLES aprovados deverão ser apresentados em banner impresso, os quais
ficarão expostos nos dias 25 e 26 de novembro a partir das 8h. É responsabilidade do autor
fixar e recolher o seu banner. 

Cada autor principal poderá submeter até 02 (dois) resumos simples.

No dia 26 de novembro das 09 às 11h um dos autores deverá estar presente na exposição do
banner para explanação do mesmo.

Os três melhores trabalhos receberão Menção de Honrosa.

ÁREAS TEMÁTICAS:

1. Gestão e ensino.
2. Assistência Perinatal.
3. Implementação de Tecnologias na assistência perinatal.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO

A data  limite  para  a  submissão  de  todos  os  trabalhos  científicos  será  até  o  dia  20  de
novembro (prorrogado).  Os trabalhos aprovados para apresentação serão comunicados por
e-mail até o dia 22/11. 

Os RESUMOS deverão seguir as normas contida em anexo desse edital.  Aqueles que não
seguirem as normas serão DESCLASSIFICADOS.

Os trabalhos deverão cumprir rigorosamente as recomendações abaixo:



 Deverão  ser  submetidos  exclusivamente  pelo  e-mail:
jornadaprematuridade.trabalho@gmail.com; 

 Serão aceitos apenas 5 (cinco) autores por trabalho científico, incluindo o orientador;
 Não será permitido submissão de 3 (três) ou mais trabalhos científicos do mesmo autor

principal;
 O autor principal do trabalho deverá ser destacado com sublinhado no cabeçalho do

trabalho científico;
 O orientador do trabalho deverá ser o último autor;
 Todos os trabalhos envolvendo seres humanos deverão apresentar, na metodologia, o

número do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em Pesquisa;
 Todas as comunicações entre autor(es) e corpo editorial serão realizadas pelo email

jornadaprematuridade.trabalho@gmail.com;
  O(s) certificado(s) de apresentação será emitido se o trabalho estiver devidamente

inscrito e que o trabalho seja apresentado no horário e na data definida pela comissão
organizadora;

 A organização, reserva-se a possibilidade de aceitar  ou não os trabalhos recebidos,
respeitando-se a prioridade estabelecida pela Comissão Científica;

 Só serão considerados os trabalhos que forem submetidos, até as 23h59min do dia 22
de novembro;

 Somente serão aceitos os trabalhos que estiverem em total consonância com este edital
e de acordo com as normas especificadas no referido modelo;

 Todas  as  informações  emitidas  pelos  autores  serão  de  total  responsabilidade  dos
mesmos, isentando o evento de qualquer responsabilidade.

DOS CRITÉRIO PARA REJEIÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Não serão aceitos trabalhos científicos nas seguintes condições:

 Trabalhos  científicos  submetidos  em  desacordo  com  as  normas  e  padrões
especificados;

 Trabalhos submetidos fora do prazo;
 Mais que dois trabalhos com o mesmo autor principal. Neste caso, ficará a cargo da

Comissão Científica definir os trabalhos que serão aceitos;
 Trabalhos envolvendo seres-humanos que não tenham sido aprovados pelo Comitê

de Ética em Pesquisa;
 Resultados, metodologia e/ou análise estatística ausente ou inadequada;
 Com apresentação insuficiente dos resultados; e
 Trabalhos não relacionados com a temática do evento ou sem relevância científica.

mailto:jornadaprematuridade.trabalho@gmail.com
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FORMATAÇÃO DO BANNER E DO RESUMO

ANEXO I

NORMAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO

ORIENTAÇÕES PRINCIPAIS

Os trabalhos deverão apresentar rigor teórico-metodológico e atender as normas abaixo:
o Possuir até 2.500 (dois mil e quinhentos) caracteres com espaços;
o A nomenclatura científica deverá ser usada seguindo os critérios estabelecidos nos

Códigos  Internacionais  em  cada  área.  Unidades  e  medidas  deverão  seguir  o  Sistema
Internacional;

o O resumo deverá ser escrito em português;
o Não será permitido tabelas, gráficos, fotos ou imagem.
o O resumo deverá ser escrito em Time New Roman, 12, espaçamento 1,5, margem:

3,0 cm esquerda e 3,0 cm direita, 2,5 cm superior e 2,5 cm inferior e parágrafo único.

TÍTULO

o O título deverá estar em Negrito, Caixa Alta e Centralizado;
o Abaixo do Título deverá constar os nomes dos autores por extenso e separados por

ponto e vírgula, no formato alinhado à esquerda. Será permitido resumos com no máximo 05
autores; O nome do orientador deverá ser o último e o autor principal sublinhado;

o Abaixo do nome dos autores deverá constar a referência da Instituição de origem,
contendo:  Nome  da  Instituição;  Setores  (quando  necessário);  Curso  vinculado  (quando
necessário); Cidade; Estado; País no formato alinhado à esquerda. As informações deverão ser
separadas por ponto e vírgula.

CORPO DO RESUMO

O corpo do resumo deverá estar no formato Justificado e em parágrafo único;
o Introdução  –  deve  ser  breve  e  justificar  o  problema  estudado  de  forma  clara,

utilizando-se revisão de literatura.
o Objetivo – deverá ser escrito de forma clara e direta com verbo no infinitivo;
o Metodologia  – deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor

entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Todos os trabalhos envolvendo seres
humanos deverão apresentar  o  número do  PARECER DE APROVAÇÃO  do Comitê  de
Ética em Pesquisa

o Resultados  e  Discussão  – deve  conter  os  dados  obtidos  e  deve  estar  baseada  e
comparada  com  a  literatura  utilizada  no  trabalho  de  pesquisa,  indicando  sua  relevância,
vantagens  e  possíveis  limitações.  Não serão aceitos  resumos com tabelas,  gráficos,  fotos.
(Aqui deve se concentrar a maior parte do texto)

o Conclusões – deverá ser elaborada com o verbo no presente do indicativo, em frases
curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos e resultados.



o Palavras-chave – inclua de três a cinco expressões relacionadas ao tema do trabalho,
separadas por “ponto e vírgula” e que não devem estar presentes no Título. Estes descritores,
quando compatíveis, devem estar de acordo com os padrões do Index Medicus, que podem ser
consultados no endereço eletrônico: http://decs.bvs.br/.

o Agradecimentos  –  Item  opcional  destinado  a  informar  agências  financiadoras,
instituições apoiadoras e colaboradores

MODELO DE RESUMO

MARGEM: DIREITA E ESQUERDA – 3,0 cm;
SUPERIOR E INFERIOS – 2,0 cm

O TÍTULO DEVERÁ SER DIGITADO EM LETRAS MAIÚSCULAS E EM NEGRITO

Nome Sobrenome1; Nome Sobrenome2; Nome Sobrenome1.

1  Referência  (informações)  sobre  o  autor.  Ex.:  Universidade  Federal  de  Sergipe;
Departamento de xxx de xxxx; Campus de xxx; xxxx; Sergipe; Brasil.
2 Referência  (informações)  sobre o autor.  Ex.:  Universidade Tiradentes;  Departamento de
xxxx; Graduanda em xxxx; Campus de Aracaju; Aracaju; Sergipe; Brasil.

Introdução.  Deve ser breve e justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se
revisão  de  literatura.  O último  parágrafo  deve  conter  os  objetivos  do  trabalho  realizado.
Objetivo.  deverá ser escrito de forma clara e direta com verbo no infinitivo;  Metodologia.
Deverá  ser  explicitada  sucintamente  a  metodologia  utilizada  para  o  trabalho apresentado.
Resultados e discussão. Analisar, avaliar e discutir os resultados apresentados. (Não se trata
do resumo do trabalho).  Conclusões.  Elaborar com o verbo no presente do indicativo, em
frases curtas, sem comentários adicionais e com base nos objetivos e resultados.
Palavras-Chave: Mínimo de 3 (três), máximo de 5 (cinco)
Agradecimento  Item  opcional  destinado  a  informar  agências  financiadoras,  instituições
apoiadoras e colaboradores.

FORMATAÇÃO DO BANNER
NORMAS SEGUIDAS: ABNT NBR 15437

• O painel deve ser autoexplicativo;
• Evitar muito conteúdo escrito ou letras pequenas;
• Dê preferência para colocar o conteúdo em forma de tópicos;
• Deve-se conseguir ler o painel a 1 metro de distância;
• Colocar ilustrações de ótima qualidade;
• Ser visualmente atrativo, com pouco texto e mais ilustrações;
• O título  de  cada  tópico a  ser  desenvolvido deverá  aparecer  em letras  maiúsculas  e  em
negrito.

ESTRUTURA DO BANNER

Cabeçalho



O título deverá estar em Negrito, Caixa Alta e Centralizado; Abaixo do Título deverá constar
os nomes dos autores por extenso e separados por ponto e vírgula, no formato alinhado à
esquerda. Será permitido resumos com no máximo 05 autores; O nome do orientador deverá
ser o último e o autor principal sublinhado; Abaixo do nome dos autores deverá constar a
referência  da  Instituição  de  origem,  contendo:  Nome  da  Instituição;  Setores  (quando
necessário); Curso vinculado (quando necessário); Cidade; Estado; País no formato alinhado à
esquerda. As informações deverão ser separadas por ponto e vírgula.

Introdução
Exposição  resumida  dos  principais  aspectos  relacionados  ao  assunto.  Preferencialmente,
colocado em tópicos ou esquemas, facilitando a leitura. Pode-se incluir alguns desses itens:
breve revisão da literatura, justificativa, definições, situar o problema no contexto geral da
área ou indicar pressupostos necessários à compreensão do assunto.

Objetivo
Deve ser escrito de maneira clara e direta com verbo no infinitivo.

Método
Descreve o percurso metodológico para a realização do estudo coerente com os objetivos.
Para trabalhos realizados com seres humanos incluir o número do parecer de aprovação do
comitê de ética.

Resultados e discussão
Em tópicos, gráficos ou figuras objetivos e claros

Conclusão
As conclusões de qualquer trabalho científico devem responder aos objetivos propostos do
mesmo.

Referências
Opcionais, só aparecem quando houver citação no texto do Banner.

Agradecimentos  – Item opcional destinado a informar agências financiadoras, instituições
apoiadoras e colaboradores.

Características físicas:
• Dimensões: 90 cm de largura por 1,20 m de altura • Material de impressão: Plástico/Papel
com caneleta e barbante para pendurar.


